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ΖΗΡΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΙΟ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η Ζήρος (εικ. 1) είναι ένας ημιορεινός παραδοσιακός οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στο Β.Δ.
άκρο του οροπεδίου των Αρμενοχανδράδων, στους βραχώδεις πρόποδες του υψώματος που οι
ντόπιοι ονομάζουν “Εγκρεμνό” σε υψόμετρο 590 μ. Απέχει από την Σητεία 31 χλμ, ενώ σε κοντινή
απόσταση από την Ζήρο συναντάμε μεταξύ άλων τους επίσης παραδοσιακούς οικισμούς του
Χανδρά, της Ετιάς στα δυτικά, ενώ στ'ανατολικά το εγκαταλελειμμένο Λαμνώνι και τον παραλιακό
Ξερόκαμπο.
Η Ζήρος μαζί με την ευρύτερη περιοχή της συνθέτουν ένα κάδρο ιδιαίτερου φυσικού και
περιβαλλοντικού κάλλους κι ενδιαφέροντος. Στα νότια του οικισμού απλώνεται το καταπράσινο
οροπέδιο με τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
οικονομική και παραγωγική εξέλιξη του οικισμού, καθώς στο εύφορο έδαφός του καλλιεργούνται
ελιές, αμπέλια, αλλά δίνει και την δυνατότητα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Παλαιότερα, στη
νότια πλευρά της Ζήρου στους πρόποδες του βουνού υπήρχε μία μικρή λίμνη, η οποία σήμερα έχει
δώσει την θέση της στην κεντρική πλατεία του οικισμού.
Στην γύρω περιοχή, αξίζει να σημειωθεί, συναντάμε σπήλαια, εκ των οποίων τα πιο ονομαστά είναι
αυτά της Αγριλιάς, της Λυγιάς Σπήλαιο και το πιο σημαντικό του Βοεβόδα στον Λαγκαδά. Επίσης
παρατηρούνται κι άλλες καρστικές μορφές σε περιοχές με ασβεστολιθική σύσταση πετρωμάτων
όπως είναι τα διάφορα σπηλαιοβάραθρα, οι καταβόθρες και τα φαράγγια. Όλα τα σπήλαια είναι
συνυφασμένα με τοπικούς θρύλους και παραδόσεις όμως κανένα δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα παρ’
ότι πολλά από αυτά παρουσιάζουν αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον ενώ άλλα έχουν πλούσιο
λιθωματικό διάκοσμο. Το σύνολο όλων αυτών των θεαματικών καρστικών φαινομένων που έχουν
εντοπισθεί στην περιοχή φτάνουν τα 25.
01. Ζήρος. Ο οικισμός από το οροπέδιο

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία της Ζήρου χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων, την συναντάμε για πρώτη φορά το 1577
ως “Siro” σύμφωνα με τον Φραγκίσκο Μπαρόκιο ( Francesco Barozzi, ιταλός μαθηματικός που η
οικογένειά του είχε περιουσία στην Ζήρο ). Αργότερα στην πρώτη επίσημη ενετική απογραφή στον
Καστροφύλακα του 1583 αναφέρεται σαν “ Ziro”, ενώ κατά την καταγραφή του Φραγκίσκου

Μπασιλικάτα ( Francesco Basilicata,ιταλός μηχανικός, επιτηρητής στην ολοκλήρωση κατασκευής των
οχυρωματικών έργων καθώς επίσης υπεύθυνος για την χαρτογράφιση του νησιού ) του 1630 η Ζήρος
αναγράφεται “Sciro”. Στη συνέχεια θα το συναντήσουμε ξανά στην τουρκική απογραφή του 1671
και στην αιγυπτιακή του 1834 σαν “Ziro”.
Οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος του χωριού ποικίλουν. Σύμφωνα με μία άποψη, η
ονομασία προήλθε από το ότι τα σπίτια του χωριού ήταν κτισμένα γύρω (ζύρω) από το βουνό.
Σύμφωνα με μια άλλη η λέξη Ζήρος υποδηλώνει ενέργεια και δραστηριότητα, ιδιότητες που
χαρακτηρίζουν τους κατοίκους του χωριού. Σύμφωνα με μια τρίτη εκδοχή η ονομασία προέρχεται
από ενετό αξιωματούχο του στρατού, ενώ μια τέταρτη εκδοχή θέλει την ονομασία να είναι
αποτέλεσμα των ενετικών παραφθορών που επιβλήθηκαν από τους λατινογενείς καταγραφείς σε
ελληνικές ονομασίες και λέξεις. Το 1852 αναφέρεται από τον Thomas Abel Brimage Spratt –
υδρογράφος και υδρολόγος – σαν “Xero”. Η ελληνική ονομασία του χωριού ήταν «Ξερό» ή «Ξηρό»
που γραμμένο στα λατινικά ως “Xero” προφέρεται «Ζήρο». Η προφορική αναφορά προϋπήρχε των
ενετικών γραπτών αναφορών. Το «Χ» αντικαταστάθηκε από το γράμμα «S» και έτσι οι γραφείς το
κατέγραψαν το 1577 ως «Siro».
Η δημογραφική εξέλιξη του οικισμού από την πρώτη ενετική απογραφή στον Καστροφύλακα του
1583 μέχρι και την την αιγυπτιακή του 1834 δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Το 1583 ο
πληθυσμός της Ζήρου αριθμεί 448 κατοίκους και στη συνέχεια δεν παρουσίασε ιδιαίτερες
αυξομειωσεις. Όμως μετά την Ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα και την πρώτη
απογραφή του 1928 ο πληθυσμός είχε αυξηθεί σχεδόν κατά τα δύο τρίτα φτάνοντας τους 742.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 ο πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τους 567, ενώ
σήμερα ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στους 780.
Η περιοχή της Ζήρου είναι διάσπαρτη από αρχαιότητες, όλων των εποχών, δεν έχουν όμως γίνει
συστηματικές ανασκαφικές έρευνες. Οι θέσεις στις οποίες εντοπίζονται οι αρχαιότητες είναι ο
Πλακόσπηλιος, ρωμαϊκός οικισμός και τάφοι, ο άγιος Ιωάννης, αρχαϊκός οικισμός, ο Φονιάς,
μινωικός οικισμός, ο Σταλός, τάφοι μινωικοί, αρχαϊκά ευρήματα, μινωικός οικισμός, ο
Κατσουλιανός, μινωικοί τάφοι, το Πεντάλιτρο, μινωική ακρόπολη, το Κατεργάρη Παπά Πηγάδι,
αρχαϊκά πλακίδια, η Ανεμομύλια, μινωικό κτίριο, ο Πυργάλες, μινωική έπαυλη, η Βρύση
Χαμαίτουλου, μινωικός οικισμός, η Λιμνιά ή Παραλάκη Μάντρα Χαμαίτουλου, μινωικά κτίρια.
Η ιστορία της Ζήρου σαφώς κι επηρεάζεται από την ύπαρξη των διαφόρων κατακτητών τους
οποίους γνώρισε το νησί της Κρήτης κατά το πέρασμα των αιώνων. Η Ζήρος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το τραγικό ιστορικό γεγονός της Θυσίας των Σκαλιωτών. Τα Σκαλιά ήταν ορεινό
χωριό στην περιοχή της Ζάκρου, που εξαιτίας της φυσικής οχυρής τους θέσης είχαν αναδειχθεί σε
καταφύγιο των Χριστιανών που καταδιώκονταν από τους Τούρκους. Οι ίδιοι οι Σκαλιώτες ήταν
ανυπόταχτοι, μαχητικοί και σκληροτράχηλοι και είχαν προκαλέσει μεγάλες φθορές στους Τούρκους,
ότι όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν εναντίον των Σκαλιωτών οι Τούρκοι στα πεδία των μαχών το
πέτυχαν με μπαμπεσιά και προδοσία. Έπεισαν τον Παπα-Δράκο από τη Ζήρο να τους βοηθήσει,
να παγιδεύσουν τους Σκαλιώτες στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής (εικ. 2). Ο παπάς μάλιστα
έπεισε τα παλικάρια να αφήσουν τα όπλα τους στο προαύλιο της εκκλησίας. Οι Τούρκοι, που είχαν
ήδη περικυκλώσει τους Σκαλιώτες, τους κατέσφαξαν όλους εκτός από έναν, που κατά την
παράδοση, κατάφερε να σωθεί. Και η τύχη όμως του παπά δεν ήταν καλύτερη, αφού πλήρωσε
πολύ ακριβά το τίμημα της προδοσίας του. Τα τραγικά αυτά γεγονότα πρέπει να συνέβησαν στη
Ζήρο στα τέλη του 17ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1700.
Οι Ζηριώτες έδωσαν το αγωνιστικό παρόν τόσο στη μεγάλη Ελληνική επανάσταση του 1821 όσο
και στις εξεγέρσεις των κρητικών κατά των τούρκων μέχρι το 1897 που έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός.
Στην εξέγερση μάλιστα του 1897, οι φονευθέντες μουσουλμάνοι στις συμπλοκές της Ζήρου
ξεπέρασαν τους 100. Η Ζήρος δεν απουσίασε ούτε από τους εθνικούς αγώνες του 1912,1922 και
1940 τα δε ονόματα των πεσόντων στα πεδία των μαχών είναι γραμμένα στο Ηρώο του χωριού,
ενώ στην ευρύτερη πειοχή του οικισμού μπορούμε να συναντήσουμε επιγραφές που μαρτυρούν
την θυσία τους.

02. Ζήρος. Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ
Η Ζήρος αποτελεί κεφαλοχώρι της Επαρχίας Σητείας στο Οροπέδιο Αρμενοχανδράδων 31 χμ, από
τη Σητεία, έδρα του Δήμου Λεύκης. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζήρου σήμερα υπάγονται οι οικισμοί
Καλό Χωριό, Χαμαίτουλο, ο παράλιος οικισμός Ξερόκαμπος το εγκαταλελειμμένο Λαμνώνι καθώς
και μικροσυνοικισμοί που κατοικούνται εποχικά όπως η Αγριλιά, Λέθη, Αχλαδιάς, Μακρύ Λιβάδι και
Ανάργυρος. O Ξερόκαμπος είναι χωριό που έχει εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο, λόγω το ακτών
του. Τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί τουρίστες και εκδρομείς φτάνουν στον Ξερόκαμπο διαμέσου
του οροπεδίου της Ζήρου.
Ο πλησιέστερος οικισμός είναι ο Χανδράς στα δυτικά, με τον οποίο συνδέεται μεσω επαρχιακού
δικτύου, ο ιδιος δρόμος διασχίζει την Ζήρο και συνεχίζοντας φτάνει στο Χαμαίτουλο για να
καταλήξει στον Ξερόκαμπο. Στα στα βόρεια και ανατολικά εξυπηρετείται από μικρότερους
αγροτικούς δρόμους η οποίοι καταλήγουν στην εξοχή.
Η γενικότερη κατάσταση του οδικού δικτύου κρίνεται μέτρια. Με την αναβάθμισή του θεωρείται ότι
θα επέλθει και η γενικότερη οικονομική εξέλιξη και η ανάδειξη του οικισμού, διότι η δυνατότητα
πρόσβασης στη Ζήρο, στην ευρύτερη περιοχή της και στη συνέχεια στο τουριστικό θέρετρο του
Ξερόκαμπου θα γίνει ευκολότερη.
Ο οικισμός παρουσιάζει ανεξαρτησία όσον αφορά τον κοινωνικό εξοπλισμό και τις δημόσιες
δραστηριότητες. Στον ιστό του συμπεριλαμβάνεται σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η
περίθαλψη των κατοίκων καλύπτεται από αγροτικό ιατρείο. Άλλες υπηρεσίες που συναντουνται
στον οικισμό είναι Τράπεζα και ΚΕΠ, τα οποία βίσκονται στο στο νεότερο τμήμα της Ζήρου, στα
νότια, καθώς επίσης και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι όπως η πλατεία, στη θέση της οποίας υπήρχε η
λίμνη,παιδική χαρά,γήπεδο μπάσκετ, πολιτιστικός σύλλογος κ.ά.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Όπως μπορούμε να δούμε στο γενικότερο σύνολο των παραδοσιακών ημιορεινών οικισμών,
σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει η γεωμορφολογία του φυσικού τοπίου, από το στοιχείο αυτό
εξαρτάται η εξέλιξη του ιστού.Έτσι και στη Ζήρο τα σπίτια του οικισμού είναι διατεταγμένα
σύμφωνα με τις κλίσεις του φυσικού εδάφους. Η αμφιθεατρική αυτή διάταξη ακολουθεί το σχήμα
της πλαγιάς και αναπτύσσεται σε βαθμίδες χωρίζοντας τον οικισμό σε τρείς γειτονιές.

Η νότια “γειτονιά” είναι το νεότερο τμήμα του οικισμού, στο οποίο συγκεντρώνονται κυρίως οι
δημόσιες λειτουργίες του, όπως τράπεζα, ΚΕΠ, φαρμακείο κτλ. Η δόμηση είναι πολυ αραιή και
διάσπαρτη, ενώ παρατηρούνται στοιχεία νέας οικοδομικής δραστηριότητας. Όμως στο σύνολο το
ποσοστό της κάλυψης του συγκεκριμένου τμήματος είναι αρκετά χαμηλό.
Η κεντρική γειτονιά του οικισμού παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας, ενώ ιδιαίτερο χαρακτήρα προσδίδουν τα στενά σοκάκια που το
διασχίζουν. Το εσωτερικό του μπορούμε να διαχωρίσουμε σε δύο περαιτέρω ενότητες την
ανατολική και την δυτική, όπως αυτές δημιουργούνται από τον κεντρικό άξονα που το διασχίζει
εγκάρσια. Στην ανατολική βρίσκεται ο παλαιότερος πυρήνας του οικισμού, η δόμηση του είναι
αρκετά πυκνή και συνεχής και η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία είναι ομογενής, τηρώντας τα δεδομένα
της λαϊκής αρχιτεκτονικής προσδίδοντας έναν γραφικό χαρακτήρα στον οικισμό (εικ. 3). Τα
κτίσματα, κατα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πετρόχτιστες κατοικίες και αναπτύσονται κυρίως σε 2
επίπεδα. Το δυτικό τμήμα χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη τυπολογίας κτισμάτων και
δραστηριοτήτων. Συμπεραίνεται ότι το νοτιότερο κομμάτι του είναι χρονολογικά νεότερο και
παρουσιάζει έντονη εμπορική δραστηριότητα, ενώ ακολουθώντας την κλίση του εδάφους
βρίσκουμε τα παλαιότερα κτίσματα. Η δόμησή του είναι σχετικά αραιή στο νότίο και πεδινό του
τμήμα και πυκνότερη στο πιο ορεινό.Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε στη βορειότερη ζώνη
του κεντρικού τμήματος, είναι οι εγκαταλελλειμενοι πυρήνες παλαιών πετρόχτιστων κατοικιών και η
συνύπαρξή τους με κτίσματα του 2ου μισού του 20 ού αι.Η ύπαρξη της αυλής σε αυτά τα οικιστικά
σύνολα,επίσης είναι ένα στοιχείο το οοποίο δεν συναντάμε πολύ συχνά.

03. Ζήρος. Εσωτερικό του οικισμού

Τέλος, φτάνοντας στο τμήμα που περιβάλλει τον οικισμό, δηλαδή την “βόρεια” γειτονιά, συναντάμε
νεότερα κτίσματα. Η δόμηση γίνεται κι εδώ αραιότερη και πιο ελεύθερη, όπως συμβαίνει και στο
νότιο πεδινό κομμάτι του.Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος του κεντρικού πυρήνα,εδώ δίνεται η
δυαντότητα κυκλοφορίας και με όχημα, καθότι ο δρόμος που το διασχίζει αποτελεί τμήμα του
αγροτικού δικτύου που περιβάλλει τον οικισμό.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή την
γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο τομέας αυτός απασχόλησης αποτέλεσε στο παρελθόν, αλλά ακόμα
και σήμερα πηγή εισοδήματος για το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων.Επίσης διαδραμάτισε κι
εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την περιοχή και την παραγωγική της

δραστηριότητα όχι μόνο όσον αφορά την οικονομία της, αλλά και την κοινωνική της συνοχή, το
περιβάλλον αλλα και τον πολιτισμό της.
Η Ζήρος έχει το πλεονέκτημα της ύπαρξης μιας εύφορης έκτασης η οποία δίνει την δυανατότητα
παραγωγής εξαιρετικών προϊόντων,όπως ελαιόλαδο, θαυμάσια σουλτανίνα, κρασιά και
γαλακτοκομικά προϊόντα. Συναντάμε δε στον οικισμό πρότυπη επισκέψιμη μονάδα βιολογικής
αμπελοκαλλιέργειας και οινοποιίας.
Με την πάροδο των χρόνων όμως στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής συνέβαλε και ο
τριτογενής τομέας, μέσω του τουρισμού. Δυστυχώς όμως ο οικισμός δεν παρέχει ιδιαίτερες
υπηρεσίες, καθώς το τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η
Ζήρος να αποτελέσει μονάχα ένα “πέρασμα”, ενώ ο μαγνήτης παραμένουν οι απαράμιλλης
ομρφιάς ακτές του Ξερόκαμπου.Ο τουρισμός ο οποίος διαμένει στον Ξερόκαμπο επισκέπτεται τον
οικισμό για να προμηθευτεί τα απαραίτητα, για καφέ ή φαγητό, για να θαυμάσει το οροπέδιο και με
αυτό τον τρόπο να συμβάλλει στο εισόδημα.
Στην παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων ωφείλουμε να προσθέσουμε και την παραδοσιακή
τέχνη του κουδουνά, μια σπάνια πλεόν τέχνη για τις μέρες μας. Η Ζήρος αποτέλεσε κέντρο για την
κατασκευή κουδουνιών για τα ζώα. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει να τροφοδοτεί της αγορά της
Κρήτης αλλά και της Δωδεκανήσου. Η κατασκευή τους γίνεται με τον παραδοσιακό χειροποίητο
τρόπο.
Στην Ζήρο υπήρξαν και άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία πλέον δεν ασκουνται : του
“πεταλωτή” και του “σωμαρά”.Αλμπάντης ή πεταλωτής ήταν ο τεχνίτης που πετάλωνε τα άλογα τα
μουλάρια και τους γαϊδάρους. Ο σωμαράς ήταν ο τεχνίτης που κατασκεύαζε σωμάρια για τα ζώα
που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για τις μεταφορές τους (μουλάρια, άλογα και γαϊδάρους). Και τα
δύο ήταν επαγγέλματα που εξασκούνταν στα κεφαλοχώρια όπου οι κάτοικοι από τα γύρω
μικρότερα χωριά πήγαιναν για να εξυπηρετηθούν.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
Στο εσωτερικού του οικισμού συναντάμε τρεις πολυ όμορφες μικρές εκκλησίες, του Αγ.Νικολάου,
του Αγ.Γεωργίου και της Αγ. Παρασκευής.
Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ή Santa Veneranda κατά τους Βενετούς, διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην ιστορία του οικισμού. Ενδιαφέρον δεν παρουσιάζει μόνο για την ιστορική της
σημασία, αλλά για την τυπολογία της και κυρίως για τις τοιχογραφίες της.
Η τέχνη τη κρητικής ζωγραφικής ξεκινά από την β΄ βυζαντινή περίοδο και σταματά τον ΧVI αι.
αφήνοντας υπέροχα δείγματα. Οι τοιχογραφίες της Αγ. Παρασκευής είναι του 1523 μ.Χ. Και
θεωρούνται οι τελευταίες ης κρητικής παράδοσης.
2) Ενετική κατοικία
Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού βρίσκεται ένα κτίσμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον. Αποτελεί στοιχείο της ιστορίας του οικισμού καθώς επίσης και της αρχιτεκτονικής
παράδοση του τόπου. Ξεχωρίζουν χαρακτηριστικά της ενετικής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με
την λαϊκή τοπική αρχιτεκτονική.
Ο χαρακτήρας του είναι λιτός και αυστηρός, με απλή κυβική μορφή, η οποία εξελίσσεται σε 2
επίπεδα και με λιγοστά ανοίγματα. Τα υλικά είναι η πέτρα και το ξύλο (εικ. 4). Μολονότι η κατοικία
σήμερα έχει διακηρυχτεί διατηρητέα δεν έχουν γίνει ενέργειες για την διαφύλαξή της.

04. Ζήρος. Ενετική κατοικία

3) Πυρήνες πετρόχτιστων κατοικιών
Το χαρακτηριστικό που συνδέει τον οικισμό με το παρελθόν του και την παράδοσή του
προσδίδοντάς του ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι οι μικροί πυρήνες πετρόχτιστων κατοικιών που
συναντάμε περπατώντας τα σοκάκια του. Σ' αυτές τις κατοικίες είναι εμφανή τα στοιχεία της τοπικής
αρχιτεκτονικής. Συχνά αυτοί οι “πυρήνες” είναι είτε εγκαταλελειμμενοι είτε ερείπια ενώ θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μικρά παραδοσιακά σύνολα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
( ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ )
Ο τρόπος ανάπτυξης του πολεοδομικού ιστού κάθε οικισμού, επηρεάζεται από παράγοντες οι
οποίοι αφορούν στην ιστορία του, στη γεωγραφία του τοπίου, στους κοινωνικούς παράγοντες, στο
κλίμα της περιοχής, στις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικότερα στο ανθρωπογεννές
περιβάλλον. Περιγράφοντας τον πολεοδομικό ιστό, αναφέρεται η έννοια του πολεοδομικού
αποθέματος, τα κτίρια δηλαδή με την πυκνότητά τους, τον όγκο τους, τη συνέχεια ή ασυνέχεια
μεταξύ τους και τη σχέση τους με το δημόσιο χώρο.
Αναφερόμενοι στον οικισμού της Ζήρου, θα περιγραφούν οι πρωτεύουσες πολεοδομικές
λειτουργίες, ξεκινώντας από την εσωτερική κυκλοφορία. Ο οικισμός αναπτύχθηκε με δύο
διαφορετικούς τρόπους. Το παλιότερο τμήμα, το οποίο είναι σε περισσότερο επικλινές έδαφος με
στενούς δρόμους και σκαλοπάτια και το νεότερο το οποίο είναι πιο πεδινό. Ετσι, στο παλαιότερο
τμήμα, τα αυτοκίνητα κινούνται σε τήματα αυτού και με δυσκολία, κυρίως περιμετρικά ή θέλοντας
απλά να διασχίσουν τον οικισμό κατά μήκος. Ο πεζός χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδρομές
χρησιμοποιόντας τα εγκάρσια σοκάκια και τα σκαλοπάτια. Στο πεδινό νεότερο τμήμα υπάρχει
περισσότερη άνεση για στάθμευση οχημάτων, ενώ στο παλιότερο τα οχήματα παρκάρουν σε
πλατώματα τον δρόμων η σε περιμετρικούς δρόμους μακριά από τις κατοικίες.
Ο παλαιότερος οικισμός αναπτύχθηκε ένθεν του παλαιού κεντρικού δρόμου, ο οποίος φιλοξενούσε
και τις εμπορικές δραστηριότητες, ενώ αργότερα εμπορική χρήση απέκτησε και ο βασικος
εγκάρσιος δρόμος που οδηγούσε στο νέο τμήμα του οικισμού. Πέραν αυτού του ταυ, οι υπόλοιποι
δρόμοι αναπτύσονται παράλληλα προς προς τον παλιό κεντρικό δρόμο εγκάρσια στις κλίσεις και
διαμορφώνουν και τα επίπεδα δόμησης των οικοδομικών τετραγώνων. Συγχρόνως με την τάξη η
οποία περιγράφεται υπάρχουν επιμέρους μικροί βρόγχοι κυρίως για κυκλοφορία πεζών, με
κυμαινόμενα πλάτη από ένα εώς δύο μέτρα, κλίμακες και πλατύσκαλα ή απότομες κλίσεις.
Το κεντρικό τμήμα του σημερινού οικισμού, το οποίο είναι και το πιο παλιό, διακρίνεται από πυκνή
δόμηση, ελάχιστους ακάλυπτους χώρους και χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο, το
οποίο γειτνιάζει με το παλιό κεντρικό δρόμο, είναι πυκνοκατοικιμένο με συντηρημένες οικίες και
αρκετά νέα κτίσματα ανάμεσα από τα παλιότερα. Το δεύτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί ψηλότερα
στην πλαγιά, έχει πολλές εγκαταλελειμμένες οικίες, ερειπωμένες πολλές από αυτές,
αυτοσυντηρημένα σοκάκια και διάχυτη την εικόνα της εγκατάλειψης. Τα περιμετρικά τμήματα του
οικισμού επίσης διακρίνονται σε αυτά, τα οποία είναι στην πλαγιά, και σε αυτά τα οποία είναι στο
πεδινό τμήμα. Τα πρώτα αποτελούνται από κατασκευές του ‘50 και του ‘70 , κατοικημένα στην
πλειονότητά τους. Τα δεύτερα, στο πεδινό τμήμα του οικισμού, αποτελούνται κυρίως από νεόκτιστα
κτίρια κατοικιών και εμπορικών χρήσεων.
Οι δημόσιοι χώροι του οικισμού αναπτύσσονται σε γειτνίαση με τον παλιό κεντρικό δρόμο. Τρείς
μικρές γραφικές πλατείες με κατοικίες είναι τα βασικά ανοίγματα του παλιού οικισμού, ενώ
υπάρχουν και αρκετά πλατώματα, τα οποία δημιουργήθηκαν από την ασυνέχεια της δόμησης.
Υπάρχει επίσης και η νέα πλατεία πίσω από τον επαρχιακό δρόμο, η οποία είναι ασύνδετη και
αποκομμένη με τον πολεοδομικό ιστό και φιλοξενεί κοινόχρηστες χρήσεις. Σε αυτό το σημείο,
εξαντλούνται και οι χρήσεις που έχουν δημόσιο χαρακτήρα πέραν των ναών. Όπως φαίνεται και
στο ΧΑΡΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2), το ΚΕΠ, ο πολιτιστικός σύλλογος, η βρύση, το γήπεδο μπάσκετ
και τα παγκάκια βρίσκονται όλα σε άμεση σχέση με την πλατεία.
Τα δίκτυα υποδομής του οικισμού βρίσκονται γενικά σε καλή κατάσταση. Το υπερτοπικό δίκτυο που
διασχίζει τον οικισμό αποτελεί τον νέο κεντρικό δρόμο του οικισμού, αφού εκεί βρίσκονται τα
καφενεδάκια, τα ταβερνάκια, το Δημαρχείο, το ΚΕΠ, η τράπεζα. Στο μέσο του δρόμου βρίσκεται και
το parking του οικισμού. Η κυκλοφορία στο τμήμα του παλιού οικισμού, ο οποίος είναι
αμφιθεατρικά χτισμένος σε πλαγιά με μεγάλη κλίση εμφανίζεται στον ίδιο χάρτη. Τα στενά
λιθόστρωτα σοκάκια της Ζήρου μέσα από τα οποία γίνεται η κίνηση των πεζών έχουν έντονες

κλίσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπονται σε σκάλες, βρίσκονται γενικά σε καλή
κατάσταση. Ο παλιός κεντρικός δρόμος πάνω από τον οποίο αναπτύχθηκε ο παλιός οικισμός
σημειώνεται στο χάρτη. Η κάθετη οδός ενώνει τον παλιό με τον καινούριο κεντρικό δρόμο και
αποτελούσε τον παλαιό εμπορικό δρόμο του οικισμού.
Οι μέγιστες πυκνότητες του οικισμού βρίσκονται στο νέο κέντρο του καθώς και γύρω από την παλιά
εμπορική οδό όπου η κάλυψη αγγίζει το 100% και ο συντελεστής δόμησης ξεπερνάει το 1.5.
Υψηλές είναι οι πυκνότητες, βόρεια του παλαιού κεντρικού δρόμου του οικισμού όπου συναντάμε
κυρίως ισόγεια κτίσματα προ του 1930, με μικρές αυλές. Η κάλυψη κινείται στο 70% των
οικοπέδων. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού, το οποίο βρίσκεται βόρεια του κεντρικού δρόμου, η
μέση πυκνότητα πλησιάζει το 50%, καθώς τα σπίτια διαθέτουν μεγαλύτερες αυλές. Νότια του
κεντρικού δόμου, όπου και επεκτείνεται το νεότερο τμήμα του οικισμού, οι πυκνότητες του οποίου
είναι πολύ αραιές, κάτω του 50%.
Η έννοια της γειτονιάς διαφαίνεται σαφώς καθορισμένη στο τμήμα του οικισμού, ο οποίος είναι
σχεδόν εγκαταλελειμμένος. Τα σοκάκια και τα σκαλοπάτια που τα διακόπτουν, ορίζουν μικρά
τμήματα του οικισμού με στενότερη σχέση. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι πολλοί δρόμοι έχουν
σπίτια μόνο από τη μία πλευρά, καθότι από την άλλη μεριά οι κατοικίες είναι υπόσκαφες λόγω της
κλίσης του εδάφους και άρα δεν έχουν όψη πάνω από το έδαφος. Έτσι, ο οικισμός φαινεται σχετικά
αραιοκατοικημένος σε αυτό το τμήμα παρά τη μεγάλη πυκνότητά του.
Υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του πολεοδομικού ιστού. Τα ισοϋψή σοκάκια τα
οποία είναι ευθύγραμμα και κτισμένα μονόπλευρα, έχουν πολύ ωραία θέα προς το οροπέδιο και
είναι σχετικά άνετα. Τα εγκάρσια σοκάκια είναι ιδιαίτερα δύσβατα, κλιμακωτά, σαφώς στενότερα και
δεν συσχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε ο πεζός να χρειάζεται να κάνει αρκετό δρόμο για να
διασχίσει εγάρσια τον οικισμό και να κατέβει στο χαμηλό του σημείο. Εξετάζοντας εξελικτικά τον
οικισμό, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα, ότι ο οικισμός ήταν διαμήκης και αναπτύσσονταν σε
ισοϋψείς.
Τα δημόσια κτίσματα, τα οποία έχουν διασωθεί από παλαιότερες περιόδους του οικισμού, είναι οι
ναοί και τα θεμέλια του τζαμιού. Μπροστά από αυτά τα κτίσματα υπάρχει δημόσιος χώρος, ο
οποίος με το σχήμα του επηρεάζει και τη μορφή του πολεοδομικού ιστού. Σε αυτές τις μικρές
πλατείες καταλήγουν δρόμοι και ξεκινούν κάποιοι άλλοι, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πρέπει να
είναι ο ένας συνέχεια του άλλου. Στα εγκάρσια ανηφορικά σοκάκια υπάρχουν μικρά πλατώματα,
σαν πλατύσκαλα, όπου βρίσκουν χώρο οι είσοδοι των κατοικιών.
Το τμήμα του οικισμού το οποίο είναι σήμερα σχεδόν εγκαταλελειμμένο, δηλαδή το πάνω τμήμα
του παλιού οικισμού, αποτελείται κυρίως από ισόγεια κτίσματα με ελάχιστες ή καθόλου αυλές. Σε
συνδυασμό με το ανάγλυφο που επιτρέπει την ανεμπόδιστη θέα, το τμήμα αυτό έχει πολύ καλή
σχέση με την ανθρώπινη κλίμακα. Δίνει την αίσθηση ότι είναι άνετο και ευρύχωρο. Το κάτω τμήμα
του οικισμού, έχει σαφώς μεγαλύτερα πλάτη δρόμων, όμως το μεγαλύτερο ύψος των κτισμάτων και
η επιπεδότητα του εδάφους δίνουν την αίσθηση μικρής πόλης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
( ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )

Α’ ΜΕΡΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α). ΚΥΡΙΑΡΧΗ (ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Στον οικισμό της Ζήρου, οι κυρίαρχες τυπολογίες κτιριακής μονάδας είναι η ισόγεια και η
διώροφη τυπολογία. Εσωτερικά, συναντώνται μονόχωρα, δίχωρα και τρίχωρα σύνολα, χωρίς ή με
αυλή. Ως γεωμετρία, συναντούνται κατοικίες ορθογωνικής κάτοψης, κάτοψης σχήματος Γ και
κάτοψη σχήματος Π. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο του οικισμού είναι οι εκκλησίες (σκίτσο 12,
13)., οι οποίες συναντούνται μέσα στον οικισμό, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Επίσης,
άλλες ενδιαφέροντες τυπολογίες κτιρίων είναι το πατητήρι (σκίτσο 11)., ενώ λίγο έξω από τον
οικισμό βρίσκεται και ένας μύλος, ο οποίος χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα για την παροχή
νερού στον οικισμό της Ζήρου.

Β). ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
Στον πυρήνα του οικισμού της Ζήρου, όλοι οι δρόμοι είναι πεζοδρομημένοι. Στο νότιο όριο
του παλιού οικισμού βρίσκεται το κυρίως οδικό δίκτυο, όπου συνδέει τη Ζήρο και με τους άλλου
οικισμούς. Μέσα στον πυρήνα, η σχέση του ιδιωτικού με το δημόσιο χώρο είναι αρκετά ξεκάθαρη.
Αρκετές κατοικίες έχουν τη δική τους περίφραξη, με την αυλή, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ του
κλειστού χώρου και του πεζόδρομου. Άλλες πάλι κατοικίες δεν έχουν αυλή, με αποτέλεσμα, η
είσοδος σε αυτές να γίνεται απ’ ευθείας μέσω του πεζόδρομου. Επίσης, λόγω της αμφιθεατρικής
διάταξης του οικισμού, παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις και το φαινόμενο το δώμα της μιας
κατοικίας, να αποτελεί αυλή – βεράντα της γειτονικής κατοικίας.

Γ). ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόκληρος ο οικισμός είναι τοποθετημένος σε αρκετά επικλινές έδαφος με νότιο
προσανατολισμό. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα, η οργάνωση των κτισμάτων να είναι αμφιθεατρική,
δινοντας τη δυνατότητα στα περισσότερα κτίσματα να έχουν θέα προς το λιβυκό πέλαγος. Επίσης,
ο νότιος προσανατολισμός εξασφαλίζει στα κτίσματα να έχουν φυσικό ηλιακό φως σχεδόν όλη τη
διάρκεια του έτους, και να είναι ζεστά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Δ). ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η Ζήρος είναι αρκετά πυκνοκτισμένη. Εμφανίζεται αρκετά συνεκτική, ιδιαίτερα στον πυρήνα
της, που είναι και το παλιότερο τμήμα του οικισμού, ενώ στην περιφέρεια είναι πιο ελεύθερη.
Βέβαια, ακόμα και στον πυρήνα, συναντάμε συχνά κάποια μικρά πλατώματα των πεζοδρόμων και
κάποιες μικρές πλατείες, ιδίως περιμετρικά από τις εκκλησίες.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στον οικισμό της Ζήρου, πιο αναλυτικά, συναντάμε τις ακόλουθες τυπολογίες :
α). Ισόγεια – μονόχωρη, δίχωρη ή τρίχωρη, χωρίς αυλή (σκίτσο 1,4).
β). Ισόγεια – μονόχωρη, γωνιακή, με στρογγυλεμένη τη γωνία της κατοικίας, σε κάτοψη (σκίτσο
2,3).
γ). Ισόγεια – σχήματος Γ, με αυλή μεταξύ του πεζοδρόμου και του κτιρίου, η οποία ολοκληρώνει το
σχήμα του ορθογωνίου. Παρατηρείται, ότι συνήθως το δεύτερο σκέλος του Γ, είναι χώρος
βοηθητικός, σε άμεση επαφή με την αυλή, όπως για παράδειγμα παρακούζινο, αποθήκη ή
φούρνος (σκίτσο 5,6,7).
δ). Ισόγεια – σχήματος Π, με αυλή στο κέντρο της κατοικίας, απ’όπου γίνεται και η είσοδος της
κατοικίας (σκίτσο 8).
ε). Διώροφη τυπολογία, συνήθως δίχωρη, όπου ο όροφος, είτε καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια του
ισογείου, είτε καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος αυτής, με εξώστη ή βατό δώμα και εξωτερική σκάλα
(σκίτσο 9).
Ως προς τη γεωμετρία των κτισμάτων, τα περισσότερα είναι ορθογωνικής κάτοψης,
κολλημένα το ένα με το άλλο, σχήματος καθαρού ορθογώνιου, άλλοτε σχήματος Γ και άλλοτε
σχήματος Π, με αυλή στη μέση.
Η στέγαση των κατοικιών γίνεται είτε με στέγη με κεραμίδια, μονόριχτη ή δίριχτη, είτε με
επίπεδο δώμα.
Ο οικισμός είναι δομημένος σε επικλινές έδαφος, με αποτέλεσμα να συναντάται η
περίπτωση, όπου το δώμα της μιας κατοικίας να αποτελεί την αυλή της άλλης. Αυτό συναντάται
κυρίως στο ψηλότερο μέρος του οικισμού, όπου είναι και το πιο επικλινές σημείο αυτού.
Χρονολογικά, συναντώνται κτίσματα από την ενετική περίοδο μέχρι σήμερα. Το ανατολικό
και το βόρειο τμήμα του οικισμού είναι το παλαιότερο, όπου συναντάμε και τα παλιότερα κτίσματα,
από την ενετική περίδοδο και έπειτα, τα πιο αυθεντικά, με τις λιγότερες μεταγενέστερες
επεμβάσεις. Αντίθετα , το δυτικό και νότιο τμήμα του οικισμού είναι το νεότερο, με τάσεις μίμησης
του παλιού. Ο οικισμός επεκτείνεται κυρίως προς νότο, αλλά και προς το βορρά.
Όσον αφορά στα υλικά των κτισμάτων, επικρατεί η πέτρα, άλλοτε εμφανής και άλλοτε
σοβαντισμένη, μπετό σε κάποιες νέες κατασκευές, σοβαντισμένο ή επενδυμένο με πέτρα. Ο σοβάς
παρουσιάζει διάφορες επεξεργασίες. Αρκετά ανοίγματα έχουν σχήμα καμάρας, τα κουφώματα είναι
κυρίως ξύλινα με σκούρα, γαλλικού τύπου (σκίτσο 14). Επίσης, η καμάρα, εμφανίζεται και σε
κάποιες περιπτώσεις και πάνω από πεζοδρόμους, ως στέγαση, αποτελώντας και ένα
χαρακτηριστικό στοιχείο του οικισμού (σκίτσο 10).. Κάποια κτίσματα στεγάζονται με κεραμίδια, και
αλλά με επίπεδο δώμα. Το δώμα απότελείται από ξύλινα δοκάρια, κυλινδρικής διατομής,
δευτερευοντα ξύλινα δοκάρια, καλάμια και τελική επίστρωση με χώμα και λάσπη. Τέλος, η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισμού δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά διακοσμητικά
στοιχεία.

Σκίτσο 1 _ Ισόγεια δίχωρη τυπολογία

Σκίτσο 2 _ Ισόγεια δίχωρη, γωνιακή τυπολογία με στρογγυλεμένη γωνία και πατητήρι

Σκίτσο 3 _ Ισόγεια μονόχωρη, γωνιακή τυπολογία με αυλή και αποθήκη

Σκίτσο 4 _ Ισόγεια τρίχωρη τυπολογία με αυλή, τζάκι και πατητήρι

Σκίτσο 5 _ Διώροφη τυπολογία, σχήματος Γ, με αυλή και χρήση παρακούζινου στο δεύτερο σκέλος
της κατοικίας

Σκίτσο 6 _ Ισόγεια τυπολογία, σχήματος Γ, με αυλή, τζάκι και απότμηση της γωνίας της αυλής

Σκίτσο 7 _ Ισόγεια τυπολογία, σχήματος Γ , με αυλή και με χρήση κουζίνας στο δεύτερο σκέλος

Σκίτσο 8 _ Ισόγεια τυπολογία, σχήματος Π, με αυλή

Σκίτσο 9 _ Διώροφη τυπολογία, με εξωτερική σκάλα και βεράντα

Σκίτσο 10 _ Λεπτομέρεια Οθωμανικής καμάρας στον δημόσιο χώρο του οικισμού

Σκίτσο 11_ Αποτύπωση χαρακτηριστικού Πατητηριού στον οικισμό

Σκίτσο 12_ Προοπτική απεικόνιση του ναού της Αγίας Ειρήνης στη Ζήρο

Σκίτσο 13_ Όψη του ναού της Αγίας Παρασκευής στη Ζήρο

Σκίτσο 14_ Λεπτομέρεια χαρακτηριστικού παραθύρου και εξώθυρας των κατοικιών της Ζήρου

Β’ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α). ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 426/30 Απριλίου 1986, κατηγοριοποίησης, καθορισμός ορίων και
όρων δόμησης στον οικισμό Ζήρου της κοινότητας Ζήρου, επαρχίας Σητείας του Νομού Λασιθίου,
ο οκισμός κατατάσσεται στην κατηγορία των αδιάφορων. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι
γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181Δ/3.5.85 και αρτιότητα γηπέδου 300
τ.μ. ¨Οσον αφορά στους ειδικούς όρους δόμησης, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι. Οπότε ισχύουν
τα προβλεπόμενα από το ΓΟΚ του 1985.

Β). ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τον οικισμό της Ζήρου, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται ανεπαρκές. Σε αυτό το
σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια διαφοροποίηση. Ο οικισμός έχει τμήματα, τα οποία έχουν
ενδιαφέρον μορφολογικό, και τμήματα τα οποία είναι αδιάφορα ως προς το καθεστός διατήρησης
αρχιτεκτονικών, μορφολογικών στοιχείων ή τμήματα πολεοδομικού ιστού. Επομένως, η
διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση έγκυται στο τμήμα του οικισμού, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης
αξιολόγησης.
Τα νεότερα τμήματα λοιπόν του οικισμού είναι αδιάφορα μορφολογικά με
πολυόροφες κατασκευές του 1960 εώς σήμερα, με κακή αναπαραγωγή του οικιστικού μοντέλου με
τους εξώστες και τις μονότονες όψεις.

Γ). ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ολόκληρος ο οικισμός είναι τοποθετημένος σε αρκετά επικλινές έδαφος, με νότιο
προσανατολισμό. Το παλαιότερο τμήμα του οικισμού, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σημερινού
οικισμού, δε σώζεται. Αποσπασματικά κτίσματα, κυρίως ναοί και θεμελιώσεις, προτείνονται για
διατήρηση. Ένα επίσης παλαιό τμήμα του οικισμού βρίσκεται βορειοδυτικά του κεντρου, σε άμεση
συνέχεια με αυτό. Αποτελείται από τρεις, τέσσερις γειτονιές, οι οποίες έχουν και τα περισσότερα
εγκαταλελημένα κτίσματα σύμφωνα με το χάρτη χ.03β. Τα επιμήκη οριζόντια και τα εγκάρσια στενά
δρομάκια του είναι το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλη την έκτασή
του. Επίσης η μορφολογία του εδάφους επιτρέπει στους επιμήκεις οριζόντιους δρόμους να έχουν
πολύ όμορφη θέα προς το οροπέδιο.

Δ). ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το παλιό σωζόμενο τμήμα του οικισμού βρίσκεται σε
πολύ κακή κατάσταση, Ίσως, για αυτό το λόγο έχει παραμείνει ανέπαφο και το οικιστικό του
απόθεμα και ο πολεοδομικός του ιστός. Προτείνεται λοιπόν, το συγκεκριμένο τμήμα να διατηρηθεί
αυτούσιο και οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις σε αυτό, να αφορούν στη διατήρηση και
αποκατάσταση στην αρχική μορφή. Τα μορφολογικά αρχιτεκτονικά στοιχεία των κτισμάτων του
τμήματος είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Εντούτοις τα κτίσματα είναι πολύ παλαιά, πριν το 1930, με
επίπεδα δώματα με ξύλο, καλάμια και χώμα. Πετρόκτιστα υπέρθυρα και λαξευτά κατωκάσια,
αρκετές καμάρες στους εσωτερικούς χώρους και τυπικές κατόψεις σαν αυτές που αναφέρονται
παραπάνω στα αρχιτεκτονικά σκίτσα. Τα σοκάκια είναι σχηματισμένα με πλατύσκαλα και μικρά
ανοίγματα και στενέματα, αρκετά γραφικά.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η θέση, την οποία έχει ο οικισμός σε σχέση με το γεωμορφολογικό του περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα γραφική. Βρίσκεται σε παρυφές βουνού με θέα το οροπέδιο σε μία άκρη του, ενώ η
γειτνίαση με τον τουριστικό προορισμό του μινωικού ανακτόρου της Ζάκρου, προσδίδουν στο
μέλλον αναπτυξιακές προοπτικές. Ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο χρήζει ανάδειξης είναι οι ανεμόμυλοι
οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο οροπέδιο. Και βέβαια, το ίδιο το οροπέδιο είναι ένα τοπίο
ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Η καταρχήν διατήρηση του τοπίου του οροπεδίου, μαζί με τους ανεμόμυλους και τα
σπήλαια, τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού, και η μετέπειτα αξιοποίησή τους από τις
τοπικές αρχές θα αποτελούσε σίγουρα επισκέψιμο πόλο έλξης. Ο τουρισμός της περιοχής
διακρίνεται για τη φυσιολατρεία του και την αγάπη του στην ήπια ανάπτυξη του τόπου και σίγουρα
θα αγκαλιάσει παρόμοιες προσπάθειες. Οι φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές έχουν αποδείξει στο
παρελθόν ότι μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης ενός τόπου. Για το λόγο αυτό,
προτείνεται και η διατήρηση και ανάδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα ευχολόγια δεν είναι βοηθητικά των καταστάσεων, προκειμένου να αναδειχθούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου. Τα αισθήματα που δημιουργεί στον επισκέπτη ο
συγκεκριμένος τόπος, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν και να αξιολογηθούν, προκείμένου να
προκύψουν μετρήσιμα στοιχεία, τα οποία θα διατηρηθούν και θα αναπαράγουν στο μέλλον
παρόμοια συναισθήματα σε άλλους ανθρώπους. Η ομάδα η οποία έσκυψε πάνω στα προβλήματα
και πήρε τα μηνύματα από την περιοχή, θεωρεί ότι υπάρχει συνέχεια και ελπίδα σε αυτή τη γωνιά
του νομού.

ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΟΠΙΟ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Όνομα οικισμού:

ΖΗΡΟΣ

Οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος του χωριού ποικίλουν. Σύμφωνα με μία άποψη, η
ονομασία προήλθε από το ότι τα σπίτια του χωριού ήταν κτισμένα γύρω (ζύρω) από το βουνό.
Σύμφωνα μια άλλη η λέξη Ζήρος υποδηλώνει ενέργεια και δραστηριότητα, ιδιότητες που
χαρακτηρίζουν τους κατοίκους του χωριού. Σύμφωνα με μια τρίτη εκδοχή η ονομασία προέρχεται
από ενετό αξιωματούχο του στρατού. Σύμφωνα με μια τέταρτη εκδοχή η ονομασία είναι
αποτέλεσμα των ενετικών παραφθορών που επιβλήθηκαν από τους λατινογενείς καταγραφείς σε
ελληνικές ονομασίες και λέξεις. Η ελληνική ονομασία του χωριού ήταν «Ξερό» ή «Ξηρό» που
γραμμένο στα λατινικά ως «Xero» προφέρεται «Ζήρο». Η προφορική αναφορά προϋπήρχε των
ενετικών γραπτών αναφορών. Το «Χ» αντικαταστάθηκε από το γράμμα «S» και έτσι οι γραφείς το
κατέγραψαν το 1577 ως «Siro».
Α) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Οικισμός :
Ορεινός
Ημιορεινός
Πεδινός
Παράλιος


□
□x
□
□

Φυσικό περιβάλλον –ιδιαιτερότητες:

Υπάρχουν στην περιοχή ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που αξίζει να αναδειχθούν ;
Ναι υπάρχουν. Το καταπράσινο οροπέδιο της Ζήρου με τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους. Στο
βορειοδυτικό άκρο αυτής της βαθυπράσινης επιφάνειας είναι αμφιθεατρικά χτισμένη η Ζήρος στις
πετρώδεις υπώρειες του "Εγκρεμνού". Επίσης τα σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές που
παρατηρούνται σε περιοχές με ασβεστολιθική σύσταση πετρωμάτων, όπως τα βάραθρα, οι
καταβόθρες και τα φαράγγια. Όλα τα σπήλαια είναι συνυφασμένα με τοπικούς θρύλους και
παραδόσεις όμως κανένα δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα παρ’ ότι πολλά από αυτά παρουσιάζουν
αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον ενώ άλλα έχουν πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο. Το σύνολο
όλων αυτών των θεαματικών καρστικών φαινομένων που έχουν εντοπισθεί στην περιοχή φτάνουν
τα 25.
Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για την περιοχή? Αν όχι θεωρείται ότι χρειάζεται να προταθεί κάτι
τέτοιο;
Αναφέρατε :
Πλαίσιο προστασίας στην Ζήρο δεν υπάρχει. Προτείνουμε την απαγόρευση της εκτός σχεδίου
δόμησης στην περιοχή του οροπεδίου.


Η περιοχή συνδέεται με κάποιο ιστορικό γεγονός ;

Η Αγία Παρασκευή είναι μια παλιά και ιστορική εκκλησία, άρρηκτα συνδεδεμένη με το τραγικό

ιστορικό γεγονός της Θυσίας των Σκαλιωτών. Τα Σκαλιά ήταν ορεινό χωριό στην περιοχή της
Ζάκρου, που εξαιτίας της φυσικής οχυρής τους θέσης είχαν αναδειχθεί σε καταφύγιο των
Χριστιανών που καταδιώκονταν από τους Τούρκους. Οι ίδιοι οι Σκαλιώτες ήταν ανυπόταχτοι,
μαχητικοί και σκληροτράχηλοι και είχαν προκαλέσει μεγάλες φθορές στους Τούρκους, ότι όμως δεν
κατάφεραν να πετύχουν εναντίον των Σκαλιωτών οι Τούρκοι στα πεδία των μαχών το πέτυχαν με
μπαμπεσιά και προδοσία. Έπεισαν τον Παπα-Δράκο από τη Ζήρο να τους βοηθήσει, να
παγιδεύσουν τους Σκαλιώτες στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο παπάς μάλιστα έπεισε τα
παλικάρια να αφήσουν τα όπλα τους στο προαύλιο της εκκλησίας. Οι Τούρκοι, που είχαν ήδη
περικυκλώσει τους Σκαλιώτες, τους κατέσφαξαν όλους εκτός από έναν, που κατά την παράδοση,
κατάφερε να σωθεί. Και η τύχη όμως του παπά δεν ήταν καλύτερη, αφού πλήρωσε πολύ ακριβά το
τίμημα της προδοσίας του. Τα τραγικά αυτά γεγονότα πρέπει να συνέβησαν στη Ζήρο στα τέλη
του 17ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1700.
Αναφέρεται κάποιο από τα στοιχεία του τόπου που θεωρείται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τη
φυσιογνωμία του.
1) Μεμονωμένο κτίσμα ή μνημείο : Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούν τα σοκάκια
της. Εκεί θ' ανακαλύψει αρκετά παλιά οικήματα με παραδοσιακή αρχιτεκτονική
καθώς και κάποια καμαροσκέπαστα στενά, θα περιπλανηθεί σε γειτονιές που
σήμερα είναι ήρεμες και γαλήνιες, κάποτε όμως έσφιζαν από κίνηση και εμπορική
δραστηριότητα. Σ' αυτά τα στενά σοκάκια ήταν παλιά συγκεντρωμένα όλα τα
μικρά μαγαζάκια του χωριού, που αργότερα μεταφέρθηκαν στο νέο κέντρο. Η
Ζήρος θα ήταν σημαντικά γραφικότερη, αν είχαν διατηρηθεί τα παλιά
καλντερίμια, που κάποτε κάλυπταν με το περίτεχνο λιθόστρωτο τους όλους τους
δρόμους και τα σοκάκια του οικισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκκλησίες
Αγ. Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Γεώργιος.
2) Παραγόμενο προϊόν : Είναι εύφορο χωριό και παράγει ελαιόλαδο, θαυμάσια
σουλτανίνα, κρασιά και γαλακτοκομικά προϊόντα, υπάρχει δε πρότυπη
επισκέψιμη μονάδα βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας και οινοποιίας.
3) Παραγωγική δραστηριότητα : Κτηνοτροφία, γεωργία.
4) Έθιμο : Δεν υπάρχει.
5) Τοπική γιορτή ή πανηγύρι : Το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννου στην εκκλησία του

Αγ. Ιωάννη στις 29 Αυγούστου.


Υπάρχει κάποια ιστορική περίοδος με την οποία ο οικισμός συνδέεται περισσότερο ? (π. χ. ρόλος
του οικισμού σε επαναστάσεις)

Οι Ζηριώτες έδωσαν το αγωνιστικό παρόν τόσο στη μεγάλη Ελληνική επανάσταση του 1821 όσο
και στις εξεγέρσεις των κρητικών κατά των τούρκων μέχρι το 1897 που έγινε ο μεγάλος
ξεσηκωμός. Στην εξέγερση μάλιστα του 1897, οι φονευθέντες μουσουλμάνοι στις συμπλοκές της
Ζήρου ξεπέρασαν τους 100. Η Ζήρος δεν απουσίασε ούτε από τους εθνικούς αγώνες του
1912,1922 και 1940 τα δε ονόματα των πεσόντων στα πεδία των μαχών είναι γραμμένα στο Ηρώο
του χωριού.


Αναφέρεται (αν γνωρίζετε ) κάποιο έργο της πεζογραφίας ή της ιστορίας που αναφέρεται στον
οικισμό.

Αναφέρατε : Όχι δεν υπάρχει.


Δημογραφική εξέλιξη (αναφορά στις 5 τελευταίες απογραφές).

Αναφέρατε : Στην επίσημη ενετική απογραφή του 1583 η SIRO αναφέρεται με 448 κατοίκους.
Έκτοτε ο πληθυσμός της Ζήρου αυξομειώνεται ενώ το 1928, στην πρώτη απογραφή μετά την
ένωση με την Ελλάδα, ο πληθυσμός της ήταν 742 κάτοικοι. Με την τελευταία απογραφή του 2001

η Ζήρος αριθμεί 567 κατοίκους.
Μπορεί ο οικισμός να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά στην εξέλιξη
του (π.χ. Χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου).
Αναφέρατε : Ναι μπορεί. Στο Κοινοτικό Διαμέρισμα της υπάγονται και οι μικροί οικισμοί, Καλό Χωριό,
Χαμαίτουλο, Αγριλιά, Αγ, Ειρήνη, Λαμνώνι, Απιδιάς, Ανάγυρος και Ξερόκαμπος.
Γ ) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ


Ποιά είναι η σχέση του οικισμού με :

To τοπικό κέντρο της περιοχής
Τους γειτονικούς οικισμούς
Η Ζήρος αποτελεί κεφαλοχώρι της Επαρχίας Σητείας στο Οροπέδιο Χανδρά 31 χμ, από τη Σητεία,
έδρα του Δήμου Λεύκης. Στο Κοινοτικό Διαμέρισμα της υπάγονται και οι μικροί οικισμοί, Καλό
Χωριό, Χαμαίτουλο, Αγριλιά, Αγ, Ειρήνη, Λαμνώνι, Απιδιάς, Ανάγυρος και Ξερόκαμπος. O
Ξερόκαμπος είναι χωριό που έχει εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο, λόγω το ακτών του. Τους
καλοκαιρινούς μήνες πολλοί τουρίστες και εκδρομείς φτάνουν στον Ξερόκαμπο διαμέσου του
οροπεδίου της Ζήρου στο οποίο ξαποσταίνουν για να θαυμάσουν το οροπέδιο. Ο τουρισμός ο
οποίος διαμένει στον Ξερόκαμπο επισκέπτεται τον οικισμό για καφέ ή φαγητό και συμβάλει στο
εισόδημα.


Ύπαρξη στον οικισμό διαφόρων εξυπηρετήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : υπάρχει στον οικισμό
Νηπιαγωγείο

□

Δημοτικό

□χ

Γυμνάσιο

□

Λύκειο

□

ΥΓΕΙΑ :
Υπάρχει στον οικισμό

Κέντρο Υγείας
Φαρμακείο

□
□x

Υπάρχουν στον οικισμό άλλες εξυπηρετήσεις : Τράπεζα, Κ.Ε.Π., Ιατρείο.
 Θεωρείται ότι η περιοχή χρειάζεται καλύτερη οδική σύνδεση με το τοπικό κέντρο;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □x


Υπάρχει συγκοινωνία με άλλες περιοχές ;

ΝΑΙ □ x



Υπάρχει συγκοινωνία με άλλο τοπικό κέντρο ;

ΝΑΙ □ x

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
α) Προς το τοπικό κέντρο

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
□

β) Προς άλλες οικιστικές περιοχές

□x

□

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ

ΟΧΙ □
ΟΧΙ □

□

□x

□

Δ) ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΥ
(Αναφέρατε)



Χτίζονται καινούργια κτίρια ;

ΝΑΙ □ x ΟΧΙ □

Χτίζονται τουριστικές μονάδες ;

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □x

2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Σε ποιο τομέα στηρίζεται η οικονομία της περιοχής ;
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
□x
( γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία )
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
( βιομηχανία - βιοτεχνία)

□

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
( υπηρεσίες και τουρισμός )

□x

 Έχει αλλάξει κάτι, στην πάροδο των χρόνων, σε σχέση με τους παραπάνω τομείς ;
ΝΑΙ □ x ΟΧΙ □
Αν ναι, ποιό ; Ο τουρισμός ο οποίος διαμένει στον Ξερόκαμπο επισκέπτεται τον οικισμό για να
προμηθευτεί τα απαραίτητα, για καφέ ή φαγητό, για να θαυμάσει το οροπέδιο και συμβάλει
στο εισόδημα. Επίσης η πολεμική Αεροπορία που βρίσκεται στην περιοχή επίσης προσφέρει
πολλά στην οικονομία της περιοχής.

2. Υπάρχουν παραδοσιακές δραστηριότητες ;

ΝΑΙ □ x

ΟΧΙ □

Αν ναι, ποιές ; Στις παραδοσιακές τέχνες θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά στο
κωδωνοποιείο της Ζήρου όπου κατασκευάζονται χειροποίητα κουδούνια για τα ζώα, μια τέχνη
που τείνει να εξαφανιστεί. Τροφοδοτεί την αγορά της Κρήτης και της Δωδεκανήσου.
3. Υπάρχει κάποιο επάγγελμα στην περιοχή που έχει σήμερα εκλείψει ;
Αν ναι, ποιό ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ □x

ΟΧΙ □

Το επάγγελμα του Σιδηρουργού που έφτιαχνε πέταλα και το επάγγελμα το «Σαμαρά».
4. Νέες απασχολήσεις στην περιοχή ;

ΝΑΙ □ x

ΟΧΙ □

Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε )
O Τουρισμός, για τον οποίο ευθύνονται κυρίως οι απαράμιλλης ομορφιάς ακτές του
Ξερόκαμπου, ο οποίες αποτελούν μαγνήτη για τους τουρίστες.
5. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης σ’ αυτές τις απασχολήσεις;
Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ □ x

ΟΧΙ □

Το τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο, με ελάχιστη αισθητική και σεβασμό στην
παράδοση. Το εντυπωσιακό τοπίο του οροπεδίου, το οποίο μοιάζει με ένα απέραντο περιβόλι,
ζωντανό και καταπράσινο, θα πρέπει να διαφημιστεί περισσότερο. Η περιοχή του οροπεδίου είναι
διάσπαρτη από αρχαιότητες όλων των εποχών, δεν έχουν όμως γίνει συστηματικές ανασκαφικές
έρευνες για την ανάδειξη τους. Όλες οι αρχαιότητες έχουν εντοπισθεί με επιφανειακές
παρατηρήσεις ή ήρθαν στο φως τυχαία από καλλιεργητικές εργασίες και αφορούν σε μινωικούς και
αρχαϊκούς οικισμούς, μινωική ακρόπολη και τάφους και άλλα μινωικά και αρχαϊκά ευρήματα. Ένας
άλλος ανεξερεύνητος και αναξιοποίητος πλούτος στην περιοχή της Ζήρου είναι τα σπήλαια και οι
άλλες καρστικές μορφές που παρατηρούνται σε περιοχές με ασβεστολιθική σύσταση πετρωμάτων,
όπως τα βάραθρα, οι καταβόθρες και τα φαράγγια.

6. Γνωρίζετε αν έχουν δοθεί επιχορηγήσεις ή κάποια οικονομική ενίσχυση για την παραγωγή τοπικών
προϊόντων ή για την ενίσχυση τοπικών «παραδοσιακών» δραστηριοτήτων ;
ΝΑΙ □x

ΟΧΙ □

Αν ναι, σε ποιές ; ( Αναφέρατε )
Από ποια πηγή χρηματοδότησης;
Επιδοτήσεις του υπουργείου γεωργίας σε παραγωγή ελαιολάδου και εκτροφή αιγοπροβάτων.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
7. Υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στην περιοχή σας.
Αν ναι, ποιά ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ □x

ΟΧΙ □

Ο παλιός οικισμός είναι αμφιθεατρικά χτισμένος σε πλαγιά με μεγάλη κλίση. Σε μεγάλο μέρος
του δεν υπάρχει δυνατότητα για κυκλοφορία των οχημάτων. Κάποια από τα στενά σοκάκια
στον παλιό οικισμό απαιτούν καλή φυσική κατάσταση λόγω της μεγάλη κλίσης τους και της
κλιμακωτής μορφής τους.

8. Για ποιους λόγους γίνονται οι μετακινήσεις σας καθημερινά ;
Συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες
□x
Υπηρεσίες Πρωτογενή τομέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά) □x
Υπηρεσίες Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές) □
Υπηρεσίες Τριτογενή τομέα (τουρισμός) □

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

Gerola G. ,Βενετικά Μνημεία της Κρήτης , Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1993
Βασιλειάδης Δ., Το Κρητικό σπίτι : Αυτό το καταφύγιο κι αυτό το ορμητήριο, Βιβλιοπωλείον της
εστίας, 1983
Σπανάκης Στ., Κρήτη, Τουρισμός Ιστορία και Αρχαιολογία, Τόμος Α, Εκδόσεις Σφακιανός,
Ηράκλειο 1964
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[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
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διεύθυνση:

Μ.Γ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ

Συνοικία ή
θέση
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οικισμός: ΖΗΡΟΣ

επωνυμία ακινήτου :

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ:
οροφ:

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ιστορική περίοδος
ΕΝΕΤΙΚΗ

φωτογραφία κυρίας όψης
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σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών

ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΜΕ ΘΟΛΩΤΗ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΟΛΩΤΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΑΧΟΥΣ 70 ΕΚ.

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ
ΙΣΟΓΕΙΟ : ΘΟΛΩΤΕΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΕΣ ΚΑΜΑΡΕΣ
ΟΡΟΦΟΣ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΩΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Α’ΦΑΣΗ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΩΜΑ ΜΕ ΞΥΛΑ,ΚΑΛΑΜΙΑ,ΧΩΜΑ
Β’ΦΑΣΗ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΨΗΛΩΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ

Χ

Χ

Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ :
ΙΣΟΓΕΙΟ : ΧΩΜΑ
Α’ΟΡΟΦΟΣ : ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΜΑΡΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΠΗΛΟ
6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟ

Χ
Χ

Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΟΧΙ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
ΒΕΡΑΝΤΑ – ΔΩΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ : ΑΠΛΟ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΣΤΗΘΑΙΟ ΒΕΡΑΝΤΑΣ : ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΟ

Χ

Χ
Χ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : ΞΥΛΙΝΑ, ΜΕ ΚΑΙΤΙ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ
ΣΚΟΥΡΑ : ΚΑΝΑΤΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ, ΕΠΙΠΕΔΑ, ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ : ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΗ ΣΑΝΙΔΑ

Χ
Χ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

Α’ΦΑΣΗ: ΩΧΡΑ, Β’ΦΑΣΗ: (ΙΣΟΓΕΙΟ)ΑΣΒΕΣΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β ΚΤΙΡΙΟΥ: ΕΜΦΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

Χ
Χ

παρατηρησεις:
Α’ΦΑΣΗ : ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Α’ΟΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΣΑΛΟΝΙ)
Β’ΦΑΣΗ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΚΕΡΑΜΙΔΙ)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΚΟΥΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ WC

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο: ΒΕΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

Αριθμός δελτίου: 02

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 11/11/2010

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΛΕΥΚΗΣ
οικισμός: ΖΗΡΟΣ

επωνυμία ακινήτου :

ιδιοκτησία /όροφο:
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ:
οροφ:

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΛΗ
ιστορική περίοδος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
απόσπασμα χάρτη
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

περιγραφή:
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΣ ΤΡΙΚΛΙΤΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΕΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

σύστημα δόμησης

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

φωτογραφία εισόδου

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

αριθμός οροφών

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία πίσω όψης
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ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

φωτογραφία επιγραφής εσωτερικά του ναού, πάνω

κάτοψη εκκλησίας

από την είσοδο

Σκίτσο αποτύπωσης

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ
ΛΙΘΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΕΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ

Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : ΞΥΛΙΝΑ, ΜΕ ΚΑΙΤΙ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙ
ΣΚΟΥΡΑ : ΚΑΝΑΤΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ, ΕΠΙΠΕΔΑ,
ΙΣΟΓΕΙΟ : ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΘΟΛΟ
ΚΑΦΕ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΕΙΣ ΣΤΕΓΕΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΜΕ ΑΕΤΟΜΟΡΦΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΤΟ ΠΕΛΕΚΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο: ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

Αριθμός δελτίου: 03

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 11/11/2010

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

δήμος: ΛΕΥΚΗΣ
οικισμός: ΖΗΡΟΣ

Συνοικία ή
θέση

επωνυμία ακινήτου :

ιδιοκτησία /όροφο:
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ:
οροφ:

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ιστορική περίοδος
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ

φωτογραφίες κυρίας όψης

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

περιγραφή:
ΤΡΙΧΩΡΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗΡΙ

σύστημα δόμησης

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο
μνημείο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

στέγη

εξώστης

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία μεταλλικής αυλόπορτας

αριθμός δελτίου

αριθμός οροφών

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

απόσπασμα χάρτη
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ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

Εσωτερικό κατοικίας - είσοδος

Εσωτερικό κατοικίας - πατητήρι

Σκίτσο τυπολογίας κάτοψης

Λεπτομέρεια - φούρνος

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ
ΛΙΘΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ, ΚΑΛΑΜΙΑ, ΧΩΜΑ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΔΑΠΕΟ : ΧΩΜΑ

Χ

Χ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ

αριθμός δελτίου

Χ
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Ομάδα εργασίας: 21 (ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ,

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ : ΞΥΛΙΝΑ, ΜΕ ΚΑΙΤΙ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙ
ΣΚΟΥΡΑ : ΚΑΝΑΤΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ, ΕΠΙΠΕΔΑ,
ΕΞΩΘΥΡΑ : ΜΕΤΑΛΛΛΙΚΗ

Χ
Χ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ

Χ
Χ
Χ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο: ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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